د  ۹۱۹۱کال د پسرلي ورځې دي« .لیوسیانګ» کلی په بی اعتمادۍ او اندیښنې کې ډوب دی .خلک ډیر کم له خپلو کورونو
راوځي؛ یوازې د ګومیندان سرتیري په کوڅو کې ګزمه کوي.

لیوسیانګ د «یانګ تسه» د زیړ سیند تر څنګ واقع او د «کیانګ بین» د ناحیې اصلي تمځای ګڼل کیږي .دا کلی د دې لپاره چې
د چین د شمال او سویل په الره کې واقع شوی له پوځي پلوه ډیر زیات اهمیت لري .د خلکو آزادي بخښوونکی پوځ له سیند څخه
د تیریدلو لپاره چمتو شوی دی .د همدې لپاره د ګومیندان ارتجاعي پوځ د سیند د ال ښه څارنې لپاره په دې کلي کې قرارګاه جوړه
کړی ده.

د دښمن سرتیري له ټولو هغو مسافرینو څخه د سیند له شمالي څنډې په جاله کې راځي ،پوښتنې او ګرویږنې کوي.

هغه افسر چې د دې پیغلې انجلۍ مخه نیولی ،د دښمنانو د قرارګاه نوی قوماندان «هئو ـ کین پیائو» دی .هغه ،د انجلۍ په الس کې
کڅوړې ته اشاره کوي او په اوچت آواز وايي« :په کڅوړه کې دې څه دي؟» انجلۍ بی له دې چې کومه خبره وکړي په سپکاوي
سره کڅوړه د هغه د پښو مخې ته تشوي.

افسر ،کله چې په ځمکه توي شوي ممپلي ویني ،خوله یې له اوبو ډکیږي او وايي«:ممپلي پریږده او په خپله له دې ځایه ورکه شه».
انجلۍ په حسرت سره ممپلو ته ګوري او کڅوړه راتاويي او د تخرګه الندې یې نیسي او دکلي په خوا روانیږي.

انجلۍ د څو کیږلیچونو وروسته د خوراکي توکو یوه پلورنځي ته رسیږي .د پلورنځي ځوان شاګرد د خپل خور په لیدنې سره په
خوشالۍ چیغه کوي«:خورې ،باالخره راغلئ!»
د پلورنځي مالک هم د هغې هرکلي ته راوځي.

دا پلورنځی ،اصالً د یوې مخفي او پټې ډلې د اطالعاتو مرکز دی چې مالک یې «چانګ کانګ وان» د ډلې مشر او الرښود دی.
«کیانګ تا ـ پئو» د هغه شاګرد د خپل خور «کیانګ چه ـ پنګ» سره ،دواړه د هغه رابط مامورین دي.

قوماندان چانګ ،بهر ته په ځغلنده ګوري ،آرامه آرامي ده .بیا دروازه ځان پسې تړي او درې واړه اوچت پوړ ته ځي .چانګ له
انجلۍ تپوس کوي«:ښه ،څه خبرې دي؟» چه پنګ هغه ممپلی چې د کڅوړې په درز کې پټ کړی ،راوباسي او وایي«:دا هم د
یانګ تسه برخې د شورا هدایت».

چانګ ،د ممپلی دانه په احتیاط ماتوي .له هغې څخه یو تاوشوی کوچنی شانتی کاغذ راوباسي او خالصوي یې .د لیک په لوستلو
سره یې په سترګو کې ځال څړیکه وهي.

دواړه ،خور او ورور ،په بیړه تپوس کوي«:ژر وکړه ،موږ باید څه وکړو؟ »...چانګ په موسکیدلو شونډو،هغوې ته خبر ورکوي
چې د ولس پوځ یوه مهمه برخه به ډیر ژر له «یانګ تسه» څخه تیر شي او بیا زیاتوي«:ډیر مهم ماموریت یې موږ ته راسپارلی دی.
موږ باید د سیند په غاړه کې د دښمن د پټنځایونو نقشه چمتو کړو».

چانګ په ټینګار سره وايي«:دا ډیر مهم کار دی! د دې لپاره اهمیت لري چې په دې کار سره دښمن نابودیږي او زموږ ګرانو ملګرو
ته د تیریدو الره پرانیزي».

چانګ د السونو په خوځولو سره خبرو ته ادامه ورکوي او پر میز باندې د څو پیالو او د اورلګید د څو کڼکو په ایښودولو سره
وايي«:دا د سیند څنډه ده ،دلته هم بندر دی او دلته هم شړه ده او دلته هم »...چه پینګ د هغه خبرې غوڅوي او وايي« :اوهووو!
اوس پوه شوم! دا ځایونه چې را ښکاره کوئ دا دښمن مرچلونه دي».

د شپې تیاره خپره وه ،د چانګ نقشه ورو ورو بشپړیدله .یوازې یوه سیمه تشه پاتې وه او هغه له شړې ځمکې څخه تر ساحل پورې
فاصله وه .تاـ پائو نقشې ته په اشارې سره وايي«:څو ورځې کیږي چې دښمن په پرله پسې ډول دې سیمې ته تیږي انتقالوي او هیڅ
چا ته اجازه نه ورکوي چې دغه ځای ته نژدې شي ».چانګ له لږ فکر وروسته پوښتنه کوي«:امکان لري چې دلته د دښمن سالح
کوټونه وي؟»

خور او ورو په هیجان سره وايي«:ډیر ژر باید دا موضوع روښانه کړو!» چانګ هم د تایید په ډول خپل سر خوځوي او درې واړه د
عملیاتي نقشې په چمتوالي بوختیږي.

په سبا یې چانګ او تا ـ پائو د کار جامې اغوندي ،د غرمې ډوډۍ د سرتیرۍ په یوې دیګچه کې ږدي او د هغو ګڼ شمیر کارګرانو
منځ ته ځي چې دښمن په شړه ځمکه کې د پوځي تاسیساتو جوړولو لپاره په زور کار ته ګمارلي دي.

کله چې هغوې د دښمن له پهره دارۍ تیریدل ،قوماندان پر چانګ غږ کوي او وايي«:اربابه ته هم نن راغلی!» «هئوکین ـ پیائو» چې
د دښمنانو یو افسر و ،پام یې د هغه خبرې ته اوړي ،غوږونه بوڅوي .چانګ چې تابیه کړی چې رول ولوبوي .ځواب ورکوي«:هو،
باالخره یې اړ کړم چې دلته د راتللو لپاره خپل دکان وتړم ».او ادامه ورکوي«:هیله کوم له خپل آمر څخه وغواړی چې اجازه
راکړي خپل پلورنځي ته ستون شم ».هئوکین پیائو بی له ځنډه چیغه وهي«:ټوکی کوئ! ناشوني ده! هله تیز کار ته الړ شه!»

چانګ او تاپائو د کار په ځای کې خپلو ملګرو ته خاوره وړي .هئو ،یوه دقیقه هم له هغوې سترګې نه لیرې کوي .د کار له ځایه
لیری کیدل ناشونی ده.

څو شیبې وروسته د کارګرانو یوه ډله بلوا جوړوي .ځینې د اعتراض په ډول وايي«:مونږ ماشینونه نه یو ،له مونږ نه د ماشین سره هم
ښه چلند کیږي ،په ماشین کې تیل اچول کیږي ،مونږ ته ان یو ګیالس اوبه هم نه راکوئ ».یوه بله ډله هم راپاڅیږي او وايي«:که
مونږ ته اوبه رانکړئ ،مونږ هم نور کار نه کوو».

هئووکیو د تیارسۍ حالت نیسي .مخکې له دې چې وضعه خرابه شي ،هغه باید بلوا غلې کړي! ښه موکې ده! چانګ په بیړه لرګی په
خپل اوږې ږدي ،د سطلونو الستی نیسي او په بیړه د سیند خوا ته ځي.

چانګ بی له دې چې له کوم خنډ سره مخامخ شي ،له شړې ځمکې تیریږي او د سیند څنډې ته رسیږي .هلته خپله شاوخوا ګوري،
کږې وږې کندې ویني ،ځمکه ورته غیر عادي په نظر ورځي .له ځان سره وايي«:دا د چمن ټوټی دلته څه کوي؟ معلومه ده چې د
ځمکې دا برخه له نورو برخو سره فرق لري!»

چانګ په داسې حالت کې چې د بیرته راتګ وخت کې خپل قدمونه شمیرل ،خپلو ملګرو خوا ته راستنیږي .د ځمکې اوږدوالی
 ۰۹۲متره دی ،یعنې دښمن غواړي په دې ځمکه کې پټنځایونه او مورچلې جوړې کړي.

د دښمن د ګارد سرتیری د وسلې په زور غواړي چې بلواګر کارګران بیرته په کار بوخت شي .په همدې موکه کې چانګ له الرې
رارسیږي .هئو ،ورڅخه په عصبانیت پوښتي «:تا ته چا اجازه درکړه چې هلته الړ شئ؟» چانګ ځواب ورکوي«:دوې اوبه غوښتلی،
ما هم له دې ویرې چې داسې نه چې بلوا وکړي ،دوې ته له سیند نه اوبه راوړلئ».

هئو چې د هغه له ځواب څخه قانع شوی ښکاریده ،په اوچت آواز وايي «:بل ځل دې ونه وینم چې دا کار تکرار کړئ ».او بیا مخ
کارګرانو ته راګرځوي او وايي« :هر چا چې له دې وروسته بی اجازې د کار سیمه خوشی کړه ،بی له ځنډه د شکمن په توګه نیول
کیږي».

چانګ او تاپائو وروست ه له دې چې له کار څخه پلورنځي ته راستانه شول ،په خپلې نقشې کار پیلوي .چانګ په داسې حال کې چې
په نقشه کې په یوې شکمنې سیمې باندې د پوښتنې لویه عالمه ږدي ،وايي« :بی له کوم شکه باور لرم چې دښمن خپلې مورچلې
همدلته جوړې کړي دي .مونږ باید څیړنې ته ادامه ورکړو».

یوه ورځ سهار ،چه يينګ په بیړه پلورنځي ته راځي او چانګ ته خبر ورکوي«:هئوکین ـ پیائو نوي مقررات وضعه کړي دي چې له
دې وروسته هر څوک چې د سیند په شمال کې ژوند کوي ،خو د کار سیمه یې په سویل کې ده ،که څه له ځان سره ونلري
کوالی شي د سیند له الرې خپل کاله ته ستون شي؛ خو هغه څوک چې دې خوا ته ژوند کوي ،له سیند څخه د تیریدنې حق
نلري».

لومړنۍ پوښتنه چې د هغوې ذهن ته راځي ،دا ده چې له دې مقرراتو سره څرنګه باید نقشه د سیند بلې غاړې ته ولیږي .دری واړه
ملګري په دې اړه فکر کوي .له څو شیبو وروسته ،د چه یینګ مغزو ته یو فکر راځي .دری واړه پریکړه کوي چې دا فکر پلي
کړي.

د هماغه ورځ له غرمې وروسته هغو مسافرینو چې غوښتل د سیند بلې غاړې ته الړ شي ،له دقیقې تالشۍ او ګرویږنې وروسته په جاله
کې سپریدل؛ خو جالوانه ال نه ده راغلی .هئوکین ـ پیائو د بندر تر څنګ ودریدلی او اندیښمن دی ،له ځان سره وايي« :آه ،دا لعنتۍ
چیری ورکه شوی ده؟» په دې وخت کې چه يينګ په منډه منډه په داسې حال کې چې ساه یې سوزیده او د جالې راشپیل یې پر
اوږه و ،رارسیږي او چیغه وهي«:دا دی راغلمه ،راغلمه!»

چه یینګ جاله ته دانګي او بی له ځنډه په ټول توان سره راشپیل وهي ،جاله حرکت کوي.

هغه راشپیل په دواړو السونو کلک نیسي ،ځکه چې په کې نقشه پټه ایښودلی شوی ده .موسکا یې پر شونډو خپریږي او جاله اصلي
لورې ته بیايي.

څو ورځې وروسته دښمن احساسوي چې د هرې ورځ په تیریدو یې موقعیت خرابیږي .نو تصمیم نیسي چې هغه یوازینۍ جاله چې
په تګ راتګ کې ده ،ودروي .چانګ تل له ځان سره فکر کوي«:که ونشو کړای د پټو پوځي تاسیساتو نقشه الس ته راوړو ،څه
باید وکړو .څنګه باید اړین اطالعات چې ملګري ورته دومره سترګې په الره دي ،هغوې ته ولیږو»....

چانګ په دې فکرونو کې ډوب دی چې یوځل د دنګې ونې سړی له خولی او چپن سره راننوځي او د هغه د فکرونو لړۍ غوڅوي.
چانګ ،خپله شاوخوا ګوري ،کله چې ډاډمن کیږي چې څوک نشته ،په ورو آواز چې په کې خوشالي څپه وهي پوښتنه کوي« :د
قرارګاه قوماندانه! ته ما نه پیژنئ؟»

چانګ د هغه الس په مینې کلک نیسي او په حیرانتیا ورته وايي«:ګرانه لي! دا ته یې!» کله چې چانګ د ولس د آزادي بخښونکی
پوځ د قرارګاه قوماندان و ،لي د هغه رابط مامور و .خو اوس دا پخوانی همجنګیال ،په خپله د یانګ تسه سیند څخه د تیریدلو لپاره
د پیژندنې د یوې ډلې د مرکز افسر و.

لي هغه ته وايي« :چانګ ،ګر انه ملګری ،قوماندان مې زه دلته رالیږلی یم چې تاسو سره کار وکړم ،موضوع د دښمن د تاسیساتو په
اړه ده چې  »....په همدې موکه کې د موزو آواز د هغوې پام ځان ته راړوي.

چانګ وايي«:پام دې وي! دوې د ګومیندان سرتیري دي »...لي فوراً غبرګون ښيې ،یوه بشپړه زرګري دعوا په الره اچوي ،هغه چیغه
وهي«:ښاغلی! ته نه یوازې نه مني چې پورونه دې غوڅ کړی ،ما ته کنځلی هم کوئ .خو دنیا داسې نه پاتې کیږي».

بیچاره ارباب ال په غوسه کیږي او وايي«:ته بی ځایه ما تر فشار الندې نیسئ .یو څه هم زما ستونزو ته فکر وکړه! غواړئ چې زما
دار و ندار ټول ویسئ؟» تاپائو په موکې رارسیږي څو د منځګړي نقش ولوبوي.

کله چې هئو ،هټۍ ته دننه کیږي له دعوا پرته بل څه نه ویني .لي ،بی له دی چې هغه ته په قضیه د پوهیدلو وخت ورکړي ،رامخکې
کیږي او وايي«:افسره ،په سم وخت راورسیدئ ،زه درپسې درتللم ».او بیا په داسې حال کې چې سګریټ ورته نیسي خپلو خبرو ته
ادامه ورکوي او خپل ځان معرفی کوي«:زه «لی چانګ ـ منیګ» د «تاکانګ» شرکت مدیر یم ».او خپل ویزت کارت ورته ښکاره
کوي.

لي د خپلې دعوا په اړه افسر ته شکایت کوي .مزاحم افسر چې د دې اختالف وړ مسئلو څخه ګنګس شوی دی ،فکر کوي چې ښه
به وي ،ځان وباسي ،د همدې لپاره هغوې ته مخ اړوي او وايي« :د یانګ تسه د ساتنې لپاره ماموریت راسپارل شوی دی ،وخت نلرم
چې ستاسو په کارونو کې ځان بوخت کړم ».بیا راستنیږي او خپلو سرتیرو سره له دروازې وځي .هغه هیروي چې تذکرې وګوري.

کله چې د دښمن مامورین الړل ،دری واړو ملګرو په آرامه خیال سره وخندلې ،چانګ پلورنځی تاپائو ته سپاري او له لي سره لوړ
پوړ ته ځي.

دوې په لوړ پوړ کې د نقشي په پلی کولو کار پیل وکړ .کله چې د کار طرحه چمتو شوه ،ورور او خور خپل کوچني کور ته چې د
سیند تر څنډې و ،ستنیږي .هغوې ټوله شپه د خپلو ملګرو په مرسته سترې المبوزنې دري پایانې جوړوي.

توره شپه ده ،آسمان له وریځو ډک دی او سخته سیلۍ ده؛ څلور ملګري په دوو ډلو ویشل کیږي .چانګ او لي له اغزن سیم تیریږي
او د دښمن په مورچلونو کې نفوذ کوي.

هغوې د دښمن د رڼا اچونکي څراغ په مرسته کله په سینه او کله کړوپ او کله په منډې سره حرکت کوي .له یوې ګړۍ پرمختګ
وروسته ،چانګ د قطب نما په مرسته خپل لوری ټاکي ،هغوې کټ مټ په ممنوعه سیمه کې دي.

هغوې د دښمن نهه ښکاره مورچلونه په ښه توګه ویني .خو پاتې یې ال د لیدلو وړ نه دي.

د برید شیبه رارسیدلی ده ،څو تور ټکي د اوبو پر سر لیدل کیږي ،ناڅاپه د یوې ډزې آواز د شپې چوپتیا ماتوي .د دښمن افسران او
سرتیري وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي.

د دښمن سرتیري چې په وسلو او مهماتو سمبال دي ،په بیړه ځانونه مورچلونو ته رسوي .د نهه بریدیزه مورچلونو څخه ،هم مهاله ،د
سیند په لورې ډزې کیږي او د څه شیبه وروسته د هغوې د ډزو په ځواب کې د چاودونو آواز د سیند له لورې اوریدل کیږي.

هئو ،چې پ ه مورچل کې پټ شوی دی ،فکر کوي چې د کمونیستانو پوځ چمتو شوی چې په پټه له سیند څخه تیر شي ،د همدې
امله خپلو سرتیرو ته دستور ورکوي چې په سیند کې پر تورو ټکو چې فکر کوي د کمونیستانو جالۍ دي ،ډزې وکړي.

د توغندیو لمبه ،د پټو مورچلونو سیمې ښکاره کوي ،لي ورو پوښتنه کوي«:دا څه ډول وسله ده؟» چانګ ځواب ورکوي« :لمبه
اچونکی دی ».او ادامه ورکوي«:باید متوجه ووسو ،داسې نه چې اوضاع زموږ په تاوان تمامه شي».

هغوې له یو بل سره په ورو غږیدل چې ناڅاپه تور ټکي په سیند کې اور اخلي« .باید له وخت نه په استفادې سره ،په بیړه له دې
ځایه لیری شو».

هئو کله چې ډاډه کیږي چې د دښمن جالۍ یې سیزلي دي ،له خپل پټنځای راوځي او د خپلو سرتیرو سره د سیند خوا ته منډه اخلي.

د دښمن سرتیرو کله چې د هغو جالو پر ځای چې د لیدلو تمه یې درلوده ،درې پایانې پیدا کړی چې ورته د اوسپنې سلطونه ځوړند
وو او په منځ کې سوې پټاقۍ پرتې وی چې ال یې لوګی پورته و ،ډیر حیران شول.

هئو یله پوه شوی و چې په لومه کې ولیدلی دی او د پټو تاسیساتو سیمه یې دښمن ته ښودلی ده .د دې لپاره ډیر قهرجن و ،خپلو
سرتیرو ته دستور ورکوي چې ټول ځایونه ولټوي!

لي او چانګ د شته ګڼې ګوڼې په کارولو سره ،روغ رمټ پلورنځي ته رارسیږي .تاپائو او چه ـ یینګ د درې پایانو د کلکولو او د
دښمن د خبرولو په موخه د څو هوايي ډزو وروسته ،په بیړه د خپلو ملګرو سره یوځای کیږي.

هئو نوی د قشلې قوماندانۍ ته راستون شوی و چې تلفن زنګ ووهو .د دښمن د قوماندانۍ مرکز د پیښې په اړه له هغه پوښتنه کوي.
هئو غواړي پیښه توجیه کړي او مرکز ته وايي چې د کمونیست پوځ جالی یې وپيژندلی،خو شاتګ او تیښتې ته اړ شوی .له هغې
خوا ورته ویل کیږي«:بیړا ،تا ته چا ویلي وو چې د پټو وسلو څخه کار واخله؟ که په دې کارونو سره دې د تاسیساتو ځای دښمن ته
ښودلی وي ،څټ دې غوڅوم».

دوو ملګرو د شپې په تیاره کې سترګې ښخې کړي او له ځان سره فکر کوي :اوس ،د دښمن د مورچلونو ځایونه پیژنو .خو دا پاتې
کیږي چې څنګه لي چانګ د سیند له دې خوا شمالي څنډې ته تیر کړو ،ځکه چې ټول بندرونه دښمن تړلي دي.

د لنډ فکر وروسته ،چانګ یوه الره چاره پیدا کوي او وايي« :کوږ خولې کیئو یو پوچ قمارباز دی او له هر څه نه پیسې ډیرې
خوښو لري .موږ اکثره له هغه سره قطعه بازي کوو او هغه موږ ته تل د ګټورو اطالعاتو سرچینه ده .ښه به دا وي چې یوځل بیا د هغه
په اړه خپل چانس وازمایو».

کیئو د هغوې بلنه مني ،خو ډیر ډاډمن نه دی ،د همدې لپاره په داسې حال کې چې لوړ پوړ ته جګیږي څو ځلې پوښتنه کوي «:ډاډه
یې چې مونږ یوازي یوو؟» چانګ ځواب ورکوي«:دلته څوک نشته ،بی له ډاره کوالی شی خبرې وکړئ ».کیئو په غوړه مالۍ سره
خپلو خبرو ته ادامه ورکوي«:زه د قشلې رئیس مامور کړی یم چې له تا مالتړ وکړم ».چانګ د دې «مالتړ» په مفهوم ښه پوهیږي،
خو ځان په نانګارو اچوي او د «معاملې» په اړه خبرې پیلوي.

چانګ وايي «:په دې اوضاع او حاالتو کې له سوداګرۍ پوزې ته رسیدلی یم ».بیا په موسکا سره یو بغلي ساعت کیئو ته نیسي چې
هغه په خوب کې هم لیدلی نشو او ادامه ورکوي« :دا ساعت مې د خپلې وروستې ګټې سره اخیستی او ډاریږم چې نور شاید د
داسې معاملې تر سره کول راته په نژدی کې نا شوني وي».کیئو په داسې حال کې چې ساعت اخلي ،وايي« :دا ټول له دې سره تړاو
لري چې»....

چانګ له دې موضوع ګټه پورته کوي او زیاتوي «:مونږ د سیند څخه په تیریدنې کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو ».کیئو په
داسې حال کې چې هغه ته نژدې کیږي ،وايي «:د دې موضوع په اړه انديښه مه کوه! سبا زما د پهری وخت دی .په وخت سره یوه
شمعه د الرې د خالصیدو په نښه لګوم او درته عالمت درکوم!»

چانګ بیا له هغه پوښتنه کوي «:مونږ باید له کوم ځای حرکت وکړو؟» هغه ځواب ورکوي« :د ختیځ ښامار د دهانې څخه» .چانګ
ورته وایي«:ښه! پوه شوم ».کيئو خپل السونه سره مښ ي ،او له دې چې داسې یو ساعت یې تر السه کړی دی او یوه نوې معامله
ورته انتظار باسي ،دومره خوشاله کیږي چې له یاده یې ځي چې له چانګ سره یو الس د دمینو لوبه (د لرګینو مرو سره یو ډول لوبه)
وکړي.

لي په موسکیدلو شونډو له څڼدې خونې راوځي او له چانګ پوښتنه کوي«:فکر کوئ چې په دې سړي اعتماد کوالی شوو؟»
چانګ ځواب ورکوي« :نه! خو کوالی شوو له هغه استفاده وکړو ،باید جګړه ایز چال وکارو او د دښمن پام ختیځ ته واړو څو پر
لویدیځ برید وکړو».

په سبا ،د شپې د راورسیدو سره سم ،چانګ لومړی لي او چه یینګ له مخکې نه ټاکل شوي ځای پورې ورسول ،یعنې کټ مټ د
هغې سیمې عکس ،چې کیئو ځانګړی کړی وه .بیا په خپله په بیړه اصلي «قرار» ته ورځي.

همدا چې د دښمن د ګزمې بیړۍ تیریږي او له لیرې عالمت ورکول کیږي  ،لي او چه یینګ له نی څخه جوړه شوی بیړۍ د واښو له
الندې راوباسي او اوبو ته یې اچوي او د شپې په تیاره کې ور په کې سپریږي او د سیند بلې خوا ته حرکت کوي.

هئو چې د پهره دارۍ په څلي کې دی ،د شمعې کمه رڼا چې له نژدې پټنځای څخه پر سیند لګیږي ،ویني او غواړي په دې پوه شي
چې دا د څه شئي رڼا ده .د همدې لپاره په بیړه له برج څخه راکښته کیږي او د څو سرتیرو سره د هغې پټنځای لورې ته ځي چې
کیئو یې ساتونکی دی.

چانګ ورو ورو د قرار سیمې ته نژدې کیږي.

چانګ د هغه چا په شان چې د هئو د لیدلو منتظر وي ،د هغوې هرکلي ته ورځي او وايي «:تابیه می کړی چې د یوې معاملې لپاره
له سیند څخه تیر شم ،په دې معامله کې سرګروپ کیئو مې هم شریک دی ،خو دې اندیښنې چې د مقرراتو خالف چلند کوم ،اړ
کړم چې د خپلې برنامې تیر شم .د دې لپاره له تا معذرت غواړم».

افسر چې له قهر څخه لیونی شوی دی ،چیغه وهي«:ښه ،داسې ده نو! ته د پارتیزانانو ملګری یې او له هغوې سره د یوځای کیدو
لپاره دی غوښتل چې له سیند څخه تیر شئ ،فکر کوئ چې زه د قضیې په سر او بر نه پوهیږم ».چانګ ځان متعجبه ښکاره کوي او
وايي« :که باور نه کوئ ،له سرګروپ پوښتنه وکړه ،هغه راته عالمت راکړ چې الره خالصه ده ».چانګ د خپلو خبرو په لړ کې د
ساعت قضیه هم هئو ته وايي.

هئو نور ډیر څه اوریدل نه غواړي او خپلو کسانو ته دستور ورکوي چې چانګ د قوماندان دفتر ته ویسي ،په خپله هم کیئو ته
ورځي.

کیئو چې د شتمن کیدو خوبونه لیدل ،د خپل آمر په لیدلو سره کلک ټکان خوري ،د یوې شیبې وروسته هڅه کوي چې پر ځان
واکمن شي ،خو یوازې کوالی شي د توتړي په شان ووايي  «:هئو ....هئو .....قوماندان هئو».....

هئو په داسې حال کې چې شمعې ته اشاره کوي ،پوښتي«:دا شمعه د څه لپاره ده؟» کیئو د خبرو کولو جرأت له السه ورکړی دی.
خو له ځان سره فکر کوي چې سوداګرۍ دومره بد کار نه دی .له دې فکر وروسته ،په وارخطایي وايي «:هو ،زه د یوې معاملې
لپاره د چانګ سره شریک».....

خو هغه وخت نه مومي چې خپله جمله پای ته ورسوي ،ځکه چې د غوږ په بیخ کې دوه څپیړي خوري او خبرې ورته غوڅوي.
هئو چیغه وهي«:پسته ناقابله! ښه نو ته د دې خوراکي توکو پلورنځي له مالک سره شریک یې ،خائنه تو کومې خوا ته یې؟» کيئو
چې د مرګ له ډار څخه رپیږي ،ناچاره کیږي چې بدل ساعت له جیب څخه راوباسي.

هئو بی له دې چې خبرې وکړي ،ساعت اخلي او کیئو له سر څخه تر پښو پورې تالشي کوي او د هغه ټوله شتمني چې یو څو بی
ارزښته وړې سکې کیدلی ،په خپل جیب کې اچوي او دستور ورکوي «:دستګیر یې کړی! ویسئ!»

هئو له هغه ځایه څخه د قوماندان دفتر ته ځي .کله چې چانګ ویني ،په ګواښونکی آواز ورته وايي «:داسې ښکاري چې ته په
سرګروپ کيئو باندې تور پورې کوئ او دا ال څه کوئ ،غوښتل دې چې د ماموریت د تر سر کولو لپاره له سیند څخه هم تیر
شئ!» چانګ چې پوهیږي چې د خپلو خبرو د اثباتولو لپاره کوم سند نلري ،بی ځنډه ځواب ورکوي«:خو دا په خپله کیئو و چې ما
ته یې د کار دستور او الرښوونه کوله».

هئو چې متوجې کیږي چې غشی یې په ګټه لګیدلی دی ،له ځان سره فکر کوي چې لږ تر لږه یو څخه خو له چانګ څخه وشکوي،
د همدې لپاره بیا وايي «:تا وویل چې کار او کسبګري کوي؟ ښه نو ،پیسې دې چیرې ایښودلي دي؟» چانګ چې د ټولو شیانو
وړاندوینه کړی ده ،یو بنډل پیسې له خپل جیب څخه راوباسي او په سپکاوی سره د هغه مخې ته نیسي.

هئو په داسې حال کې چې ټولې پیسې په خپل جیب کې ږدي ،په بیړه وایي« :ضبط شوئ!» او بیا انګوالوی جوړوي« :که بل ځای
مې ونیولی ،نو زه به دې خوښ شم ».بیا ضابط ته دستور ورکوي« :بهر یې کړه!»

کله چې چانګ دباندې راځي ،هئو خپله خوشالي نشي پټولی .خو څو شیبې ال نه تیریږي چې یو څه یې فکر ته راځي او له ځان سره
وايي«:دې بقال زه دوکه کړی یم ،شرط وهم چې دا ننداره یې له دې لپاره جوړه کړی وه چې خپل ملګري زما له نظره پټ کړي».
په داسې حال کې چې په بیړه د سیند لورې ته درومي ،خپلو کسانو ته دستور ورکوي« :راپسی راځئ!»

لي او چه یینګ په دې ټوله موده کې بی له دې چې یوه شیبه هم ضایع کړي ،په ټول توان سره راشیبل وهي او مهمه نقشه له ځان
سره د سیند هاخوا ته وړي.

چانګ بی له دې چې د کوم خنډ سره مخامخ شي ،راستون شوی دی .هغه او تاپائو په تیارې کې په ځیرتیا سترګې خښې کړي ،تر
دې چې د سیند له هغې خوا د یوه څراغ رڼا ویني چې د شپې ترږمه څیروي ،دا رڼا د دې عالمت دی چې لي او چه یینګ بریالي
شوي او شمالي ساحل ته رسیدلي دي.

د خلکو آزادي بخښونکی پیاوړی پوځ د یو میلیون سرتیرو سره لکه د یوه ستر توپان په شان په ټول ځواک د یانګ تسه پر سیند
حرکت کوي .هیڅ څوک او هیڅ ځواک نشي کوالی د هغه په وړاندې مقاومت وکړي .ټول خلک له هغوې سره دي او په ګډه
مبارزه کې به د ګومیندان ولس ضده او ارتجاعي پوځ نابود کړي.

”سیند خپرندویه“ خپاره کړي دي:
.۹د کمونیزم اصول ،فریدریش انګلس ،ژباړه:فرهاد ویاړ
.۰دیالکتیک ماتریالیزم د ځوانانو لپاره ،رضا قربانی ،ژباړه :مرینه سحر
 .۳د یوه شاعر اندیښنې ،احمد شاملو ،ژباړه :فرهاد ویاړ
.۹یو شعر چې کرکه ده ،پاڅون دی او انتقام ـ سپیڅلی
.۵مور مې ښکلې نشوه ،رضا فرمند ،ژباړه :فرهاد ویاړ
.۶مارکسیزم او رفورمیزم ،و.ا.لنین ،ژباړه :هاشم سهار
 .۷لیوهوالن ـ یو ستر ژوند! یوه پرتمینه مړینه! ،ژباړه :فرهاد ویاړ
 .۸د شناخت په اړه یو څو خبرې ،صمد بهرنګي ،ژباړه :څرک
.۱ارنستو چه ګوارا ،م.بنامین ،ژباړه:فرهاد ویاړ
.۹۲اولدوز او کارغان ،صمد بهرنګي ،ژباړه :ف.رووفي
.۹۹کوراوغلو او ګنجی حمزه ،صمد بهرنګي ،ژباړه :ف.رووفي
 .۹۰د ديالكتيك ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه ،ى .و .ستالين ،ژباړه :فرهاد وياړ
 -۹۳زما ګيتار! ويكتور خارا ،ژباړه :فرهاد وياړ
 ۹۹ـ مخکښ شهید ،لوچیاپن ،ژباړه :فرهاد ویاړ
 -۹۵ډير ترويج ،ډير تبليغ .،اى  .ميشتر ،ژباړه :ولي
 – ۹۶د ويتنام حماسه ،د امريكې رسوايي ،م .بنيامين ،ژباړه :سرمد
 -۹۷والدیمیر ایلیچ لنین ،نادژدا کروپسکایا ،ژباړه :ولي
 ۹۸ـ آواز (جوئن بایز ـ تیکن جا فاکلی ـ باب مارلی) ،فرهاد ویاړ
 ۹۱ـ د لیبرالیزم ضد مبارزه ،مائوتسه دون ،ژباړه :سرمد
 – ۰۲له سترې هیوادنې جګړې څخه ځینې داستانونه ،ژباړه :فرهاد ویاړ

خپریږي:
د تضاد په اړه – مائوتسه دون ،ژباړه :ولي

